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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Skąd człowiek czerpie siłę do miłości bliźniego?
W MW Waldemara Łysiaka bohater pyta tajemniczego Lekarza, czy istnieje wzór matematyczny lub pra-
wo fizyczne, w którym miłość jest wartością uwzględnioną w liczniku lub mianowniku? – Matematyka 
i fizyka nie zajmują się miłością, mają innych bogów – słyszy w odpowiedzi. Miłość wznosi się nie tylko 
ponad nauki ścisłe, ale także ponad powszechnie uznane wartości, takie jak prawo, sprawiedliwość 
czy własne życie. Czasem ludzie są przekonani, że oni sami są autorami – twórcami miłości, że jest ona 
wytworem ich intelektu, psychiki czy uczuć. Święty Jan stwierdza jednoznacznie: „Umiłowani, miłujmy 
się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4, 7-8). Człowiek może więc kochać jedynie tą miłością, 
którą wcześniej otrzymał od Boga. Wymaga to otwarcia na Bożą miłość – przez modlitwę, sakrament 
pokuty i Eucharystię. „Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale od-
powiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi” – pisze Benedykt XVI.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, aby-
ście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby 
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie 
w imię moje”.

J 15, 12-16

Sonda internetowa: „Wolałbyś oddać życie za kogoś, 
kogo kochasz, czy lepiej, by on oddał życie za Ciebie?”.
Jezus przekonuje, że nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś decyduje się poświęcić życie za przyjaciół.
Święty Maksymilian oddał swe życie za człowieka ob-
cego, z którym nie był zaprzyjaźniony i spokrewniony.
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Ukończyliśmy prace w sali konferencyjnej, 
a także w pomieszczeniu na jej zapleczu. 
Najważniejszym elementem w tej sali jest no- 
wy, duży, drewniany krzyż, który wisi w cen- 
tralnym miejscu. Bardzo ważna jest nowocze-
sna tablica, mająca służyć podczas różnych 
spotkań czy wykładów, obok której znajduje 
się nowa szafka na konieczne przybory. 

Zakupiliśmy 16 dużych i szero-
kich stołów, ułożonych w pro- 
stokąt, a także 36 wygodnych 
krzeseł. W sali znajduje się cał- 
kiem nowa garderoba z trzyna-
stoma potrójnymi wieszakami 
i drewniane parapety, które za- 
bezpieczą ściany przed osiada-
niem kurzu w okresie grzew-
czym. Jest w niej także 6 nowych grzejników, czyli w sumie – zgodnie z normą dotyczącą 
powierzchni – 135 żeberek. Zamontowaliśmy 13 oszczędnych lamp ledowych, które dają 
o wiele więcej światła niż dotychczasowych 60 zwykłych żarówek. 

Na podłodze położyliśmy nowe płytki, przedzielone listwami 
dylatacyjnymi, które przy tak dużej powierzchni mają zabezpie-
czyć przed wybrzuszaniem i pęka-
niem płytek z powodu mrozu, gdyż 
sala konferencyjna znajduje się 
nad przewiązką. 
Z sali wydzieliliśmy pomieszcze-
nie gospodarcze i zaplecze, w któ-
rym na specjalnych 3 regałach i 2 
stołach znajdują się nowe szklan- 
ki, podstawki, dzbanki oraz obru- 
sy, konieczne do spotkań grup pa- 
rafialnych. Wszystkie grupy będą 
korzystać z tych samych sprzętów. 

Obecnie trwają prace w kolejnych salach i na korytarzach. W przyszłą 
niedzielę – 21 sierpnia składka specjalna uzupełniająca na zapłacenie za-
ległych rachunków za wyposażenie sali konferencyjnej, a także na dalsze 
prace remontowo-inwestycyjne, zarówno na piętrze kościoła, jak i przy 
jego ogrodzeniu.

Nowa sala konferencyjna



Statystyka 
lipiec 2016

Zmarli:
† Władysława Wnętrzak, lat 60
† Jan Czopek, lat 90
† Emil Lukasek, lat 80
† Krzysztof Geier, lat 56
† Marianna Kosińska, lat 86
† Zofia Jarosz, lat 74
† Władysław Szałaśny, lat 76
† Janusz Pest, lat 73

Chrzty:

Zapowiedzi:



NIEDZIELA – 14 sierpnia
  7.00 † Jadwiga Duc z rodzicami
  8.30 † Janina i Marian Oleksy z rodzicami
10.00  Za parafian
11.30  Roczki: Hanna Kardaś, Angelika 

Korczyk
18.00 † Emilia i Stanisław Kózka

PONIEDZIAŁEK – 15 sierpnia
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Tomasz Brońka
10.00  Dożynki – Koło Gospodyń Wiejskich
11.30  Dziękczynna, o błogosławieństwo Bo- 

że i opiekę MB dla Elżbiety i Mariu-
sza z okazji 25 rocznicy ślubu

11.30 † Filomena i Jan Kozik
18.00 † Franciszek Janus w pierwszą r. śm.

WTOREK – 16 sierpnia
  6.30 † Eugeniusz Latuszek z rodzicami 

i braćmi
18.00 † Józef Gąsiorek w 27 r. śmierci

ŚRODA – 17 sierpnia
  6.30 † Anna i Stefan Matyszkowicz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  o błogosławieństwo Boże dla Mileny 

z okazji 18 r. urodzin, o błogosławień-

stwo Boże dla 5-letniej Anity oraz 
8-letniego Krystiana, o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla ks. Jacka Ga-
sidły i ks. Jacka Haca [NSPJ], † Ma-
rzena Bury, † Bolesława Jajeśnica, 
† Władysława Wnętrzak, †  Zofia Ja-
rosz, † Emil Lukasek

CZWARTEK – 18 sierpnia
  6.30 † Jan i Helena Braccy z rodzicami
18.00 † Władysław Wyrwont

PIĄTEK – 19 sierpnia
  6.30 † Bolesław Krawczyk
18.00 † Emilia Bidzińska

SOBOTA – 20 sierpnia
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Józef Nowak w 15 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 21 sierpnia
  7.00  O błogosławieństwo Boże dla Edyty 

i Stanisława Serafin
  8.30 † Emilia i Władysław Chrapek
10.00  Za parafian
11.30 † Irena Surzyn w 8 rocznicę śmierci
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Karolka w 2 rocznicę urodzin

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne

 1. Jutro – 15 sierpnia uroczystość Wniebowzię- 
cia NMP. Msze Św. w porządku niedzielnym. 
Jutrzejsza składka przeznaczona jest na bu- 
dowę Domu Księży Emerytów w Andrycho-
wie. To obowiązek każdej parafii oraz całej 
diecezji, by stworzyć odpowiednie warunki 
dla kapłanów przechodzących na emeryturę, 
którzy często nie mają już bliskiej rodziny.

 2. W piątek – 19 sierpnia, z racji trzeciego pią- 
tku miesiąca, po Mszy wieczornej, zaprasza-
my na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę, także na kwiaty, mieszkańcom Starych 
Bloków nr 49 oraz 50. W bieżącym tygodniu 
prosimy o pomoc mieszkańców bloku nr 1 
z Osiedla Paderewskiego.

 4. Dziękujemy za złożone ofiary podczas dzi-
siejszej składki specjalnej. W przyszłą nie- 
dzielę – 21 sierpnia składka specjalna uzu-
pełniająca na systematycznie prowadzone 
prace remontowe oraz inwestycyjne.

Ogłoszenia duszpasterskie
14 – 21 sierpnia 2016


